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Abstract: The ongoing global crisis is well on its way to becoming a
permanent one, foreshadowing the crisis of liberal democracy, which
seems to have lost the challenge to achieve a stable balance between
equality and freedom – the two fundamental values which give meaning to
the concept of democracy. In this context, the future of democracy in the
world is in danger, as more and more types of authoritarianism have
evolved and manifest themselves bearing the mask of democracy and, at
the same time, compromising the idea of democracy. In the light of these
developments, the need to reinvent democracy has arisen, so that the
failure of the shapes filled by the democratic ideal would not reflect on its
foundation and cause irreparable damage.

Keywords: society, liberal democracy, collective democracy, globalization,
market economy.

Introducere

La începutul anilor ’90, prin celebra lucrare Sfârºitul istoriei ºi ultimul om1,
Francis Fukuyama proclama triumful deplin al democraþiei liberale asupra ce-
lorlalte ideologii ºi forme de organizare politicã din întreaga lume. Cheia acestui
triumf, potrivit lui Fukuyama, rezida în universalizarea recunoaºterii interumane
pe bazã de reciprocitate ºi de egalitate în drepturi. Iar aceastã cheie, mai departe,
se afla într-o strânsã interdependenþã cu principiile raþionalitãþii ºi libertãþii de
iniþiativã specifice economiei liberale de piaþã.2
Dincolo de acest triumf, Fukuyama mai identifica, totuºi, ºi remanenþa unei

provocãri la adresa menþinerii supremaþiei democraþiei liberale, care se con-
stituia totodatã ºi ca un factor de risc a cãrui eventualã materializare ar fi putut
determina reluarea cursului istoriei.Aici, el avea în vedere chiar un factor intrinsec
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sistemelor democratice liberale, respectiv, inegalitatea socialã pe care acestea o
genereazã în mod practic în societate, ca o consecinþã a suprapunerii imperfecte
ce se realizeazã între natura umanã, pe de o parte, ºi modalitãþile de teoretizare
ºi normare a principiilor de egalitate ºi libertate pe care ar trebui sã se funda-
menteze recunoaºterea reciprocã între indivizi, pe de altã parte. Astfel, potrivit
lui Fukuyama, miza stabilitãþii triumfului democraþiei liberale ajunge sã se joace
pânã la urmã între douã tendinþe contrare, pe care aceasta a reuºit sã le armoni-
zeze pentru moment de o manierã superioarã în raport cu alte orientãri politico-
ideologice, dar care totuºi rãmân latente: cea determinatã de dorinþa manifestatã
de unii dintre indivizi spre a le fi recunoscutã superioritatea asupra celorlalþi ºi,
respectiv, cea determinatã de dorinþa excesivã a altor indivizi de recunoaºtere ºi
statuare a unui egalitarism social complet.3
Cu nici 25 de ani mai târziu de la triumful democraþiei liberale proclamat de

Fukuyama, în discursul politic ºi dezbaterea publicã europeanã reapare însã tema
unei altfel de democraþii, constituitã pe fundamente naþionale, ca posibilã va-
riantã alternativã la democraþia liberalã.4 Sã constituie oare acest fapt un semnal
care marcheazã o reluare a cursului istoriei, dupã o înþepenire a acestuia timp de
aproximativ douã decenii în matricea politico-ideologicã a democraþiei liberale?
Sã se fi înºelat oare Fukuyama atunci când s-a grãbit sã proclame triumful defi-
nitiv al democraþiei liberale peste tot în lume, iar riscurile identificate de el la
acel moment sã se fi materializat între timp? ªi dacã da, cum ar putea arãta o
altfel de democraþie pentru a fi o alternativã viabilã la ceea ce obiºnuim sã înþe-
legem astãzi prin democraþie liberalã? La aceste întrebãri ne propunem sã reflec-
tãm pe parcursul prezentului articol, încercând sã ne construim fundamentele
unor timide prospecþiuni ale opþiunilor de viitor pentru democraþie.

Despre democraþie în general
ºi despre varianta sa liberalã în particular

În ceea ce priveºte sensul strict etimologic al noþiunii de democraþie, putem
spune cã nu existã niciun fel de controversã, deoarece localizarea originii terme-
nului în antichitatea greacã este unanim recunoscutã ºi acceptatã, iar cuvintele
greceºti demos (popor) ºi kratos (putere) din a cãror compunere a luat naºtere,
în traducere mot-a-mot însemnând puterea poporului, nu lasã loc de echivoc. Nu
la fel putem spune însã ºi despre instrumentarea teoreticã ºi practicã a noþiunii
de democraþie în câmpul ºtiinþelor sociopolitice unde, datoritã conotaþiilor sale
unanim pozitive imprimate pe parcursul istoriei la nivelul mentalului colectiv,
practic a ajuns sã fie utilizatã ºi manipulatã în sprijinul discursului politic de pre-
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tutindeni, pentru a justifica aproape orice formã de orânduire politicã, de la di-
ferite forme de tip republican, pânã la sisteme totalitare sau orânduiri monarhice.
Astfel, în jurul noþiunii de democraþie, trecând peste sensul sãu originar, s-a nãs-
cut ºi evoluat o amplã polemicã. Iar aceastã polemicã îºi gãseºte resursele în pri-
mul rând în faptul cã atât noþiunea de putere, cât ºi cea de popor, contextualizate
cu momentul de referinþã al democraþiei clasice din antichitatea greacã, capãtã
cu totul alte înþelesuri decât cele pe care obiºnuim sã li le atribuim astãzi, fiind
proprii în acele timpuri unor societãþi puternic etnicizate ºi sclavagiste, în cadrul
cãrora corpul politic era mult mai restrâns decât cel social, femeile ºi sclavii
neavând drept de vot. Prin aceasta, peisajul sociopolitic al antichitãþii arãta net
diferit faþã de cel al zilelor noastre atât ca structurã, cât ºi din perspectiva eºafo-
dajului sãu principial.5 Mai mult decât atât, democraþia clasicã, în accepþiunea
pe care i-a conferit-o Aristotel, nu reprezenta un ideal în sine, cum este consi-
deratã astãzi, ci era privitã ca o formã pervertitã de sistem sociopolitic.6 Apoi,
pornind de la aceste deosebiri profund contrastante între societãþile trecutului ºi
cele ale prezentului, care pun într-o luminã diferitã democraþia de atunci faþã de
cea de astãzi, polemica din jurul democraþiei gãseºte resurse suplimentare,
atunci când încearcã sã contextualizeze ideea de democraþie cu particularitãþile
culturale ale diferitelor societãþi de referinþã, pentru a se adânci ºi diversifica pe
multiple coordonate care urmãresc deopotrivã atât fondul, cât ºi forma compo-
nentelor de bazã ale conceptului, precum ºi pe cele ale reperelor sale de context7.
Totuºi, trecând peste aceste polemici, pot fi identificate câteva caracteristici

constante pe care le presupune democraþia, precum: a) puterea poporului sau su-
veranitatea acestuia, însemnând pe de o parte recunoaºterea apartenenþei tuturor
indivizilor de referinþã la corpul politic al societãþii, iar pe de altã parte recu-
noaºterea poporului ca actor politic care participã la luarea deciziilor politice,
conform voinþei majoritare care se exprimã în rândul celor ce îl compun, b)
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egalitatea în drepturi a tuturor celor cãrora li se recunoaºte apartenenþa la corpul
politic, c) libertatea de interacþiune ºi manifestare a indivizilor în societate.8
Apoi, dat fiind faptul cã de-a lungul istoriei umanitãþii societãþile au funcþionat
cel mai adesea în baza algoritmului o minoritate preocupatã de prezervarea pro-
priilor privilegii conduce o majoritate pe care o exploateazã, conotaþiile pozi-
tive pe care le-a cãpãtat democraþia pe parcurs în mentalul colectiv, în raport cu
alte forme de organizare politicã, decurg din asocierea ideii de bine comun cu
cea de putere a poporului, înþeleasã ca putere a celor mulþi care se manifestã, în
virtutea idealului democratic, pentru realizarea binelui pentru cei mulþi, de-
tronându-i pe cei puþini din privilegiile deþinute ºi nemeritate prin raportare la
utilitatea lor socialã.
Prin urmare, trebuie sã subliniem faptul cã principala provocare identificatã

de Fukuyama la adresa democraþiei liberale, de fapt constituie o provocare
majorã la adresa democraþiei în general, deoarece, în toate cazurile, democraþiei
îi revine dificila misiune de a armoniza douã valori oarecum contrastante, res-
pectiv, egalitatea cu libertatea. În acest sens, excesul de egalitate se poate transforma
într-un egalitarism social de tip uniformizant, care vine sã încorseteze drepturile
individuale, iar excesul de libertate poate degenera într-un peisaj social marcat
de inegalitate ºi chiar anarhie.9 Mai mult decât atât, aceastã provocare majorã cu
care se confruntã democraþia, în planul realitãþilor sociale concrete ridicã pro-
bleme ºi mai mari, dacã þinem cont de faptul cã existã societãþi care, din punct
de vedere istoric ºi etno-antropologic, s-au dovedit a fi predispuse în mod natural
la a favoriza fie valorile egalitare, fie pe cele liberale.10 Aºadar, din modul în
care sub umbrela ideii de democraþie ajunge sã fie rezolvatã dilema realizãrii
echilibrului între valorile de libertate ºi cele de egalitate, decurge mai departe
profilul colectivist, liberal sau, de ce nu, dupã caz, anarhic al societãþilor. Tot
astfel, fãrã însã a constitui o regulã absolutã, se poate distinge mai departe ºi
între conceptul de naþiune etnicã, care favorizeazã mai degrabã valorile egali-
tare, fundamentate pe omogenitatea culturalã, ºi cel de naþiune civicã, care tinde
a înclina balanþa în favoarea valorilor liberale, fundamentate pe cosmopolitismul
societãþilor caracterizate de o bogatã diversitate etnicã.
Dincolo de aceastã provocare de naturã principialã, în instrumentarea sa

practicã la nivelul societãþilor mai numeroase, democraþia se mai loveºte ºi de o
problemã cât se poate de concretã, de naturã funcþionalã, aceea a asigurãrii efec-
tive a participãrii tuturor membrilor poporului la luarea deciziei politice, fãrã însã a
întârzia excesiv mecanismul de luare a hotãrârilor importante pentru societate.
În considerarea celor ce preced, trebuie sã menþionãm faptul cã democraþia

clasicã a antichitãþii se constituia ca un sistem de organizare politicã care asigura
manifestarea de voinþã a poporului în calitate de corp colectiv cu rãdãcini etnice,
în cadrul adunãrilor poporului. Astfel, democraþia anticã era o democraþie di-
rectã, de tip plebiscitar, sens în care ea s-a dovedit a fi funcþionalã doar în cadrul
societãþilor cu un numãr de pânã la câteva zeci de mii de membri, la cifre mai mari
de populaþie ea neputând fi susþinutã în mod practic la acea vreme, deoarece
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întrunirile directe pentru deliberarea, votarea ºi luarea hotãrârilor ar fi fost
imposibil de realizat de câte ori ar fi fost nevoie. De asemenea, nu trebuie sã
uitãm faptul cã în rândurile poporului care avea drept de vot nu intrau toþi mem-
brii de facto ai societãþii, întrucât societãþile de referinþã erau societãþi scla-
vagiste de tip patriarhal, în care doar bãrbaþii deþineau drept de vot, iar sclavii nu
aveau statut de membri ai poporului. Din cauza acestor particularitãþi, care
totodatã se constituiau ca ºi vulnerabilitãþi sistemice, democraþia clasicã a anti-
chitãþii nici nu a avut o perioadã prea lungã de viaþã, fiind distrusã de invazii ºi
rãzboaie care au fãcut ca idealul democratic al antichitãþii sã fie aproape uitat ºi
abandonat complet pe parcursul întregului Ev Mediu.
Dar sfârºitul Evului Mediu aduce cu sine un moment de cotiturã în destinul

democraþiei, care este recuperatã ºi remodelatã pentru a detrona absolutismul de
tip monarhic ºi a asigura tranziþia societãþilor cãtre modernitate. ªi cum proto-
tipul modern de democraþie a fost furnizat de societatea englezã a secolului al
XVII-lea, noul model va fi marcat de amprenta specificului britanic, care va gãsi
rezolvare atât pentru problema de principiu, cât ºi pentru cea a instrumentãrii
practice a ideii de democraþie. Astfel, întrucât societatea englezã preþuieºte mai
degrabã libertatea decât egalitatea11, dilema realizãrii echilibrului egalitate – li-
bertatea va fi tranºatã în favoarea libertãþii, aspect care va fi reflectat în chiar titu-
latura de democraþie liberalã. Tot aºa, varianta englezã de remodelare a idealului
democratic, care va cãuta totuºi sã prezerve ºi fundamentele monarhice ale
societãþii, va schimba optica asupra reperului dat de voinþa majoritãþii, pe care îl
va redefini treptat tot mai mult sub forma unui consens al minoritãþilor12, mai
util pentru asigurarea funcþionalitãþii unei societãþi destul de neomogene etnic,
poziþionatã insular, cu însemnate dominioane ºi posesiuni coloniale ºi cu o
economie centratã pe comerþul maritim. În ceea ce priveºte problema de naturã
funcþionalã a democraþiei, aceasta va fi rezolvatã în varianta englezã prin intro-
ducerea criteriului reprezentativitãþii ºi a sistemului de partide politice, institu-
indu-se astfel sistemul democraþiei prin reprezentare, adoptat între timp pretu-
tindeni în lume.13
Experienþa francezã a tranziþiei de la absolutism cãtre democraþie va remo-

dela din nou idealul democratic în acord cu particularitãþile etno-antropologice
ale societãþii franceze, care tinde a valoriza în mod egal atât libertatea cât ºi ega-
litatea14. Astfel, ia naºtere sistemul modern de guvernãmânt de tip republican, în
cadrul cãruia egalitatea ºi libertatea s-au aflat într-un echilibru fragil, susþinut de
principiul meritocraþiei ºi de idealul binelui comun. Aici nu mai este loc de
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privilegii înnãscute, toþi cetãþenii fiind prin naºtere atât liberi, cât ºi egali deopo-
trivã, însã fiecare pe parcursul vieþii se poate bucura de recunoaºterea ºi recom-
pensarea aparte pe care i le acordã societatea în funcþie de contribuþia pe care o
aduce la realizarea binelui comun.
Fragilul echilibru dintre libertate ºi egalitate obþinut de democraþia francezã

va fi rãsturnat însã, odatã ce idealul democratic va înainta în profunzimea conti-
nentului european, cãtre extremitatea esticã a acestuia, unde va descoperi so-
cietãþi ale cãror particularitãþi etno-antropologice reflectã o valorizare preferen-
þialã a egalitãþii în faþa libertãþii.15 Prin urmare, varianta modernã de democraþie
în aceste societãþi îºi va pierde cu totul adãugirea de liberalã, întrucât va prio-
ritiza valorile egalitare ºi se va denumi pe sine însãºi drept democraþie popularã,
dând naºtere treptat democraþiilor socialiste ºi sistemelor politice de orientare
comunistã.16 Deºi aceste forme de democraþie din punct de vedere principial
tindeau cãtre varianta clasicã de democraþie colectivã, ele se vor lovi în mod
fatal de vechea problemã de fond a democraþiei clasice, respectiv aceea cã nu
poate fi cu adevãrat funcþionalã în corpuri sociale care depãºesc câteva zeci de
mii de membri. Pe cale de consecinþã, vor eºua destul de rapid cãtre forme de or-
ganizare sociopoliticã de tip totalitar, marcate de un centralism excesiv al puterii
ºi de un autoritarism extrem, fapt care în cele din urmã le va lipsi de sprijinul
popular ºi le va aduce sfârºitul cãtre ultimul deceniu al secolului al XX-lea. În
aceste condiþii, în anul 1992, dupã prãbuºirea sistemelor politice de inspiraþie
socialist-comunistã, Fukuyama ajunge sã proclame încrezãtor triumful deplin al
democraþiei liberale.

Concluzionând faþã de cele ce preced, în societãþile modernitãþii, democraþia
a fost recuperatã în mod spectaculos dupã câteva secole de adormire, însã cu
preþul remodelãrii ºi adaptãrii ei în funcþie de caracteristicile societãþilor de re-
ferinþã, adicã ale popoarelor care au pãºit în modernitate urmãrind idealul demo-
cratic. Astfel, înfãptuirea puterii celor mulþi s-a realizat în acord cu profilul celor
mulþi, sens în care, în societãþile cosmopolite care au îmbrãþiºat tradiþia co-
merþului maritim ea s-a materializat sub forma democraþiei liberale, iar în socie-
tãþile preponderent agricole, localizate ºi etnicizate, a îmbrãcat haina demo-
craþiei populare. Tot astfel, democraþia liberalã ºi-a gãsit pivotul de afirmare
istoricã în burgul medieval antreprenorial ºi oraºul-port, iar democraþia popularã
în mediul rural agricol, înlocuit ulterior, prin industrializare, de mediul industrial
muncitoresc, pe care mai departe s-a sprijinit democraþia socialistã. Cãtre sfâr-
ºitul secolului XX, procesul globalizãrii a adus laolaltã democraþiile liberale cu
cele socialiste, dând câºtig de cauzã celor care valorizeazã libertatea cu prioritate
faþã de egalitate.

Neajunsurile democraþiei liberale

Contextul în care au apãrut voci care cautã o altfel de democraþie se suprapune
peste un moment de cumpãnã majorã pe care democraþia liberalã pare cã l-a
întâlnit în evoluþia sa istoricã. Acest moment de cumpãnã rezidã în faptul cã,
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dupã cei aproximativ 25 de ani de marº triumfalist al democraþiei liberale prin
lume, în loc sã prevaleze liniºtea ºi bunãstarea socialã, s-a instaurat o polarizare
a bunãstãrii cãtre un segment extrem de redus de populaþie17, concomitent cu de-
generarea peisajului sociopolitic de pretutindeni, inclusiv din matca tradiþionalã
europeanã a democraþiei liberale, cãtre profilul unei societãþi a riscului ºi nesi-
guranþei.18 Iar atunci când riscul ºi nesiguranþa predominã în viaþa indivizilor, în
mod natural aceºtia ajung sã fie preocupaþi în primul rând de propria siguranþã,
sacrificând idealul libertãþii pe altarul nevoii de securitate. Aºa se deschide calea
cãtre guvernarea de excepþie, care presupune o restrângere a drepturilor ºi
libertãþilor individuale, pentru a se putea asigura ºi prezerva securitatea socialã
de ansamblu. Democraþia ºi principiile sale de funcþionare se suspendã, pentru a
se instaura un control social tot mai riguros, în paralel cu centralizarea tot mai
accentuatã a proceselor de luare a deciziei, în dauna respectãrii criteriului repre-
zentativitãþii politice ºi a asigurãrii participativitãþii cetãþenilor la mecanismul
politic decizional. Iar de aici mai departe, cãtre alunecarea spre autoritarism, nu
mai rãmâne decât un pas.19
Pentru aceste considerente, modelul social propus de democraþia liberalã a

fãcut obiectul a numeroase analize critice venind din medii diverse, de la zona
economicã ºi pânã la cea filosoficã, politicã ºi juridicã. Astfel, Daniel Innerarity
acuzã o degradare a democraþiei determinatã de maximizarea societãþii de con-
sum ºi de manipularea indivizilor prin mass media, care vine sã goleascã de con-
þinut discursul politic, creând o discrepanþã majorã între vorbe ºi fapte. Pe
aceastã cale, dezbaterea politicã veritabilã ajunge sã fie eludatã ºi sã facã loc im-
posturii politice.20 În acelaºi sens, al manipulãrilor la care sunt predispuse socie-
tãþile prezentului, Serge Moscovici aratã, din perspectiva psihologiei sociale,
cum politica minoritãþilor active, coroboratã cu starea de incertitudine, poate
surclasa ºi deturna voinþa majoritãþii, minoritãþile consecvente fiind în mãsurã sã
impunã agenda societãþii de ansamblu.21 Reflexia acestui fapt în planul realitãþii
concrete se traduce în starea de apatie exprimatã de majoritatea tãcutã a cetãþe-
nilor, precum ºi în participarea cetãþeneascã redusã la scrutinele electorale, care,
pe fond, scot din joc voinþa majoritãþii ºi delegitimeazã factorul politic, devenit
prin acest mecanism electoral viciat doar reprezentantul unor minoritãþi, ºi nu al
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majoritãþii. Recurgând la o abordare economicã, Anthony Downs subliniazã ºi el
limitele democraþiei în contextul societãþii informaþionale de consum, arãtând cã
luarea unei decizii necesitã fundamentarea atât pe informaþie de actualitate, cât
ºi pe informaþie de context, obþinerea ambelor categorii de informaþii solicitând
costuri care variazã în funcþie de calitatea informaþiei. Astfel, are loc o depar-
tajare pe criterii economice a populaþiei, ce îi favorizeazã pe cei care îºi permit
accesul la informaþie de calitate, spre a-i influenþa pe cei care au posibilitãþi mai
reduse de accesare a informaþiilor ce le sunt necesare pentru a lua decizii în cu-
noºtinþã de cauzã.22 În virtutea acestui mecanism, democraþia riscã sã fie înlo-
cuitã treptat de o dictaturã a elitelor care, în virtutea puterii lor economice ce le
oferã un acces privilegiat la informaþie, devin mult mai capabile sã-i influenþeze
ºi sã-i manipuleze pe cei mulþi, pentru a-ºi impune punctul de vedere în so-
cietate. Cu privire la inegalitatea economicã, care atrage dupã sine în mod ine-
vitabil inegalitate socialã ºi politicã, deformând grav ceea ce se vrea a fi un peisaj
democratic, îºi manifestã preocuparea ºi alþi cercetãtori, precum Jacques Attali23
sau Joseph E. Stiglitz24.
Toate aceste critici ºi observaþii, precum ºi multe altele, converg cãtre a sem-

nala faptul cã democraþia liberalã, odatã ce a fost încoronatã ca sistem politico-
ideologic de referinþã globalã, tinde a modela un peisaj sociopolitic care, deºi se
autoproclamã a fi democratic, în mod practic alunecã tot mai mult cãtre inega-
litate ºi autoritarism.25

ªi totuºi ..., o altfel de democraþie?

În lumina acestor neajunsuri, care vin sã prefigureze eºecul de ansamblu al
democraþiei liberale, iar accentuarea inegalitãþii face sã se resimtã tot mai mult
nevoia de egalitate, am putea fi tentaþi sã credem cã, sub sintagma o altfel de de-
mocraþie, încearcã sã îºi pregãteascã reintrarea pe scena politicã a lumii demo-
craþia colectivã. Cu toate acestea, eºecul democraþiei liberale nu se poate traduce
în mod inevitabil prin aceea cã democraþia colectivã ar putea reprezenta o alter-
nativã viabilã la actuala stare de lucruri. În acest sens, recursul la istoria recentã
este suficient pentru a ne aminti cã ºi democraþia colectivã, în forma adoptatã de
modernitate, a suferit eºecuri rãsunãtoare. Mai mult decât atât, din perspectiva
experienþelor trecute, ºi democraþia colectivã s-a dovedit a nu avea soluþii pentru
problema de fond a asigurãrii participãrii efective a tuturor cetãþenilor la meca-
nismul politic de luare a deciziei, recurgând la aceeaºi soluþie de avarie ca ºi de-
mocraþia liberalã, aceea a reprezentativitãþii politice pe bazã de scrutin electoral.
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Aºadar, pânã la urmã, atât democraþia liberalã, cât ºi cea colectivã ºi-au de-
monstrat fiecare propriile limite, eºuând în primul caz cãtre autoritarismul eco-
nomic al capitalului financiar, iar în cel de al doilea în autoritarismul politic de
tip paternalist, sub forma partidului unic tutelat de figura unui lider politic. În
ambele cazuri, principiul meritocraþiei, care ar trebui sã susþinã realizarea prac-
ticã a idealului de bine comun, a fost eludat, în prima variantã de mecanismul de
piaþã care a degenerat în monopoluri ce pervertesc decizia politicã, iar în a doua
situaþie de egalitarismul dus la extrem, care nu a mai permis valorizarea cores-
punzãtoare a contribuþiilor fiecãrui individ la economia de ansamblu a angre-
najului social. Prin urmare, ambele forme de democraþie ºi-au dovedit suficienþa
în ceea ce priveºte capacitatea de a asigura legitimitatea deciziei politice, simplul
fapt al scrutinului electoral la intervale regulate de timp, de câþiva ani, nefiind în
mãsurã sã asigure o participare realã a cetãþeanului la viaþa politicã, ci mai de-
grabã o amãgire a acestuia, creându-i impresia unei false responsabilitãþi pe care
ºi-o asumã prin vot. În acest sens, putem conchide cã atât democraþia liberalã,
cât ºi cea colectivã, ca expresii ale idealului democratic metamorfozat în formele
propuse de modernitate, au eºuat când a fost vorba de a asigura implementarea
democraþiei în unitãþi politico-administrative de mari dimensiuni, fiecare având
un numãr mare de cetãþeni.
Dar, trecând peste polemica de fond dintre democraþia liberalã ºi cea colec-

tivã, respectiv, aceea cã prima preþuieºte mai degrabã libertatea individualã, pu-
nând în centrul construcþiei sociale ºi politice individul, iar cea de a doua valori-
zeazã în primul rând egalitatea, dând prioritate colectivitãþii în faþa individului,
pentru a reveni la accepþiunea clasicã a democraþiei, de putere a poporului, nu
putem ignora faptul cã atunci când vorbim de democraþie trebuie sã avem în ve-
dere totuºi un fenomen colectiv. Puterea celor mulþi nu se poate realiza decât cu
participarea celor mulþi, iar prin aceasta democraþia îºi demonstreazã calitatea
esenþialã de fenomen colectiv, pe care nu ar trebui sã o piardã în niciuna dintre
variantele în care ajunge sã se metamorfozeze în practica sociopoliticã, dacã
doreºte sã se mai poatã numi pe sine drept democraþie.
Prin urmare, oricât de centratã ar fi construcþia socialã pe individ, dacã ea se

vrea a fi democraticã, nu trebuie sã se uite cã pânã la urmã democraþia este un
fenomen colectiv, care nu se poate realiza decât în cadrul ºi prin intermediul unei
colectivitãþi. Prin definiþie, democraþia înseamnã exercitarea unei presiuni de jos
în sus în mecanismul politic de luare a deciziei, dinspre popor cãtre cei cãrora le
revine în concret sarcina de punere în practicã a voinþei poporului. În acest
mecanism, elementul cheie, pentru ca exercitarea respectivei presiuni de jos în
sus sã fie posibilã, constã în numãrul, coeziunea ºi determinarea celor care
alcãtuiesc poporul de a-ºi exprima ºi susþine voinþa. Din aceastã perspectivã,
democraþia liberalã, astfel cum a evoluat în câmpul sociopolitic, a ajuns sã
perverteascã ideea de democraþie, deoarece s-a prevalat de idealul libertãþii ºi de
individualism pânã într-acolo încât a ajuns sã spargã coeziunea colectivitãþii ºi
sã anuleze voinþa majoritãþii prin instrumentarea minoritãþilor, anulând pe
aceastã cale presiunea de jos în sus, dinspre popor cãtre decizionalul politic, care
þine chiar de esenþa actului democratic. Însã nici democraþia colectivã, astfel
cum am cunoscut-o pe parcursul modernitãþii, în varianta democraþiilor
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populare, nu s-a dovedit a fi mai aproape de idealul democratic, deoarece ºi ea a
ajuns sã anuleze voinþa majoritãþii prin exploatarea în extrem a idealului de
egalitate, realizând o uniformizare forþatã în jos a societãþii, pe aceastã cale
voinþa majoritãþii fiind eludatã prin chiar manipularea activã a majoritãþii. Mai
mult decât atât, toate aceste degenerãri ale idealului democratic, atât în varianta
liberalã cât ºi în cea colectivã, au fost favorizate de articularea mecanismului
scrutin electoral – reprezentativitate politicã, care, sub aparenþa asigurãrii
participãrii tuturor cetãþenilor la viaþa politicã, practic în perioada dintre douã
scrutine electorale scoate de fapt cetãþeanul din procesul politic.
În considerarea celor ce preced, indiferent cã ne referim la democraþia libe-

ralã sau cea colectivã, nu trebuie sã uitãm niciun moment vocaþia de fenomen
colectiv a democraþiei. Pe cale de consecinþã, întotdeauna o orânduire demo-
craticã trebuie sã se fundamenteze ºi sã reflecte voinþa majoritãþii cetãþenilor ei.
O democraþie nu poate funcþiona în niciun caz prin anularea, fie ea ºi indirectã,
a voinþei majoritãþii, pentru cã atunci nu se mai poate pretinde a fi democraþie.
Astfel, având în vedere cã atât excesul de libertate, cât ºi cel de egalitate de-
formeazã în cele din urmã democraþia, care presupune tocmai realizarea echi-
librului dintre cele douã valori fundamentale, poate cã idealul democratic, pentru
a-ºi pãstra puritatea, nu ar trebui sã urmeze nici calea democraþiei colective ºi
nici pe a celei liberale, ci sã o caute pe cea a democraþiei pure ºi simple. ªi mai
mult decât atât, poate cã ar trebui sã gãseascã o alternativã pentru asigurarea par-
ticipãrii corpului cetãþenesc la procesul politic, apropiindu-se mai mult de ori-
ginile sale plebiscitare, întrucât criteriul reprezentativitãþii politice ºi-a dovedit
ºi el, din plin, limitele, favorizând crearea unei distanþe iremediabile între deci-
dentul politic ºi societate. Dacã acest fapt nu s-a putut realiza în trecut, astãzi nu
ar mai fi imposibil datoritã progresului tehnologic, care între timp a venit sã înlãture
multe dintre aspectele care împiedicau iniþiativa ori consultarea cetãþeneascã
directã. În acest sens, modelul elveþian de democraþie plebiscitarã stã mãrturie cã
poate funcþiona ºi o altfel de democraþie, de un mai mare succes decât celelalte,
care echilibreazã reprezentativitatea politicã prin asigurarea participãrii cetã-
þeneºti directe la procesul politic.26 Iar o astfel de democraþie ar putea avea ºanse
mai mari decât a avut democraþia liberalã ºi în generarea unei societãþi globale
mai apropiate de idealul democratic, întrucât acelaºi model elveþian ne aratã cã
desosebirile culturale pot fi armonizate într-o societate democraticã ºi fãrã a crea
inegalitate, ceea ce democraþia liberalã nu a reuºit.

Concluzii

Realitatea zilelor noastre reflectã emergenþa unei crize profunde, multidi-
mensionale ºi cu pronunþate tendinþe de generalizare care, încet dar sigur, pare a
cuprinde întreaga lume. Ea nu mai poate fi ignoratã sau nuanþatã, întrucât a ajuns
sã macine inclusiv acele societãþi care obiºnuiau sã se defineascã drept bastioane
ale democraþiei. Prin aceasta ea ajunge sã erodeze, odatã cu modelele tradiþio-
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nale de democraþie ale lumii, însuºi idealul democratic, care riscã sã fie pierdut
din nou, cum s-a mai întâmplat pe parcursul Evului Mediu.
Existenþa actualei crize nu face altceva decât sã ne semnaleze cã ne-am în-

depãrtat de la ceea ce înseamnã binele comun, ºi cã ne-am afundat în inegalitate.
Iar aceastã inegalitate creeazã frustrãri ºi tensiuni, a cãror acumulare în timp
ajunge sã genereze descãtuºãri extreme de energie, de tip conflictual. ªi cu cât
inegalitatea e mai mare, cu atât tensiunea ºi explozia de energie capãtã o forþã
mai mare, devastatoare. Ea se concretizeazã în proliferarea evenimentelor ex-
treme, de la lovituri de stat ºi rãzboaie civile, pânã la activitãþi cu caracter terorist
ºi conflicte militare deschise. Densitatea evenimentelor de acest gen din ultimii
ani, fãrã doar ºi poate, constituie un indicator privind reluarea cursului istoriei.
Lumea s-a schimbat în ultimele decenii, iar lucrurile se miºcã din nou.
Prin urmare, entuziasmul iniþial a lui Fukuyama referitor la sfârºitul istoriei

ºi la triumful deplin al democraþiei liberale în lume, astãzi se vede contestat de
chiar lumea pe care a modelat-o democraþia liberalã. Odatã ce aceasta ºi-a pro-
clamat supremaþia politico-ideologicã la nivel global, ºi-a asumat ºi modelarea
destinului umanitãþii. Iar existenþa ºi profunzimea actualei crize care a cuprins
planeta nu fac altceva decât sã reflecte rezultatele obþinute de democraþia liberalã în
misiunea pe care ºi-a asumat-o. Ea a eºuat spre accentuarea inegalitãþilor sociale,
economice ºi politice la nivel planetar, adicã exact spre ceea ce Fukuyama
atrãgea atenþia cã s-ar putea sã-i aducã sfârºitul. Privind retrospectiv, putem afir-
ma cã democraþia liberalã s-a dovedit a nu fi sustenabilã decât atâta timp cât în
paralel cu ea au existat democraþiile colective, cãrora în angrenajul global al vre-
mii le-a revenit, printre altele, ºi sarcina de supapã pentru descãrcarea ºi gestio-
narea tendinþelor excesive de valorizare a libertãþii manifestate în democraþiile
liberale. Odatã cu colapsul democraþiilor colective, supapa a dispãrut ºi ea,
deschizând calea cãtre proliferarea ºi accentuarea inegalitãþilor în plan global, cu
aceastã ocazie ºi sistemul economiei libere de piaþã dovedindu-ºi propriile limite
în raport cu idealul democratic, pe mãsurã ce a favorizat constituirea de mono-
poluri economice, care mai departe au susþinut existenþa monopolurilor politice.
Astfel, pânã la urmã, s-a dovedit cã democraþia nu poate exista doar pe bazã de
libertate. Ea are nevoie în aceeaºi mãsurã ºi de libertate ºi de egalitate, care
trebuie sã se echilibreze reciproc.
În considerarea celor ce preced, putem spune cã idealul democratic se aflã în

prezent într-un real pericol. Colapsul democraþiilor colective ºi eºecul actual al
democraþiei liberale pot periclita iremediabil ideea de democraþie. Pentru binele
umanitãþii considerãm cã ea nu trebuie pierdutã ci, dupã pervertirea ei modernã
în forma democraþiilor colective ºi, respectiv, a celor liberale, trebuie sã se rein-
venteze, încercând sã se apropie mai mult de esenþa actului democratic, care pre-
supune participarea efectivã a corpului cetãþenesc la procesul politic. Aºadar,
pentru a nu pierde democraþia este nevoie de o altfel de democraþie decât cele
care au þinut capul de afiº pe parcursul modernitãþii. Iar în acest sens considerãm
cã modelul democraþiei elveþiene poate constitui un indiciu extrem de valoros
pentru reconfigurarea unui model de democraþie care sã poatã susþine o societate
democraticã globalã, pornind de la local cãtre global ºi dinspre cetãþeni cãtre
decidenþii politici. Prin urmare, putem spune cã ne aflãm la un moment al opþiu-
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nilor, care din perspectiva procesului de globalizare se dovedeºte a avea o mizã
mai mare decât momentele similare din trecut. Putem încerca sã învãþãm din gre-
ºelile trecutului ºi sã pãstrãm idealul democratic cãutându-i o hainã nouã, care
sã-l ajute sã se manifeste mai aproape de adevãrata sa esenþã decât au fãcut-o
hainele cele vechi, respectiv, democraþia colectivã ºi cea liberalã, ori putem cã-
dea în eroarea de a-l abandona pentru imperfecþiunile care nu i se datoreazã lui,
ci formelor care l-au acaparat în trecut. Parafrazându-l pe Jacques Attali, în funcþie
de alegerile pe care le facem acum, în viitor umanitatea se poate îndrepta cãtre
un hiperimperiu sau cãtre o hiperdemocraþie.27
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